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Arquidiocese de Fortaleza 

RITO DE COLAÇÃO
 DO MINISTÉRIO

EXTRAORDINÁRIO DA
SAGRADA COMUNHÃO

"Se cada cristão fizer da Eucaristia 
o centro de sua vida, 

tudo será transformado: 
as pessoas, a Igreja, a humanidade".

São Pedro Julião Eymard



01

Su
m
ár

io

Fortaleza, 06 de novembro de 2022

01- 

02-

03-

04-

Introdução
Rito de apresentação

Rito de Colação

Rito de Bênção sobre dos 
objetos do exercício do Ministério 

05-

Conclusão

Rito de Vestição

06-

Convocação

07-



02

Pr
o
du

çã
o

DEOLIVEIRA MARQUES, FRANCISCO JR.
Rito de Colação do Ministério Extraordinario da Sagrada
Comunhão Eucaristica, Pascom e Cultura Santuario, 2022.
Arte Grafica: Lu Castro.
Pascom e Cultura do Santuario Arquidiocesano de Adoração
Paroquia de São Benedito e N. S. do Patrocinio.



01 - INTRODUÇÃO

         O rito de colação dos ministérios, como ato de conferir

uma função sagrada (lat. collatio, conceder), recebe o nome

de instituição na Carta Apostólica de Paulo VI, Ministeria

quaedam, especificamente dirigida aos leitores e acólitos. 

O ritual romano da Sagrada Comunhão Fora da Missa

denomina o rito de nomeação dos ministros extraordinários

da Comunhão.

         Os temos colação, instituição e nomeação têm o

mesmo sentido litúrgico de fazer daqueles que recebem a

graça de um ministério na Igreja bons administradores dos

bens espirituais de Deus.

         Conforme o Diretório Sacramental-Litúrgico da

Arquidiocese (anexo II, p. 60) de Fortaleza, escolheu-se usar

o termo colação, também presente no Pontifical Romano, e,

por esse motivo, será utilizado sempre esse termo para

designar a investidura.

         Ao rito indicado no Diretório, acrescentou-se a

Convocação e o Rito de apresentação em razão de

necessidades pastorais.
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Pe. Francisco Júnior DeOl. Marques, sss

Reitor do Santuário Arquidiocesano de Adoração
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02 - CONVOCAÇÃO

Antes de iniciar a Eucaristia, faz-se o chamado pelo

nome de cada um dos candidatos, que respondem:

Eis-me aqui.

À medida que são chamados, permanecem de pé e,

terminada a convocação, se sentam. O rito de

apresentação, desta forma, fora da missa, pode dar-

se em razão do grande número de candidatos. A

forma típica como está no Rito da Sagrada Comunhão

Fora da Missa se realiza após o Rito da Palavra, antes

da homilia.
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03 - RITO DE APRESENTAÇÃO

Antes da homilia, se faz o seguinte rito:

Coordenação do Núcleo MESC Região: Queiram

ficar de pé os que serão investidos Ministros

Extraordinários da Comunhão Sagrada Eucarística.

Vigário Episcopal: A Igreja de Deus, que está na

Arquidiocese de Fortaleza, Região episcopal São

José, solicita a Vossa Revma. se digne instituir

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão

Eucarística os cristãos aqui presentes e conferir-lhes

a missão canônica na qual serão investidos.

Bispo: Podeis dizer-me se os candidatos aqui

presentes foram preparados para assumir as funções

de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão?

Podeis também garantir sua idoneidade?

Coordenador do Núcleo MESC Região: Sim, os

candidatos aqui presentes foram escolhidos pelo

Pároco e pela comunidade e convenientemente

preparados para assumir as funções do Ministério

Extraordinário e, também, podemos afirmar que foram

considerados dignos.
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04 - RITO DE COLAÇÃO

Terminada a homilia, o bispo faz a seguinte alocução:

       Caríssimos irmãos e irmãs: Aos nossos irmãos e

irmãs aqui presentes, é conferido o ofício pelo qual

eles mesmos podem tomar a Santíssima Eucaristia e

administrá-la aos outros, levá-la aos doentes e

administrar o Viático. 

        Tu, meu caríssimo irmão e irmã, que és investido

de tão grande ofício na Igreja, esforça-te por avantajar-

te diante dos demais pela vida cristã, pela fé e pelos

bons costumes e por viver mais fervorosamente este

mistério da unidade e da caridade, pois, sendo muitos,

formamos um só corpo, nós que participamos de um

só Pão e de um só Cálice. 

      Portanto, distribuindo a Eucaristia aos outros,

procura exercer a caridade fraterna conforme o

mandamento do Senhor, que disse aos discípulos ao

lhes entregar o seu Corpo para que o comessem: “Eu

vos mando que vos ameis uns aos outros como eu vos

amei”. 
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Depois da alocução, os eleitos se põem de pé diante do

Celebrante, que os interroga com estas palavras:

Bispo: Queres assumir a função de distribuir aos teus

irmãos o Corpo do Senhor, movidos pelo desejo de

servir e edificar a Igreja?

 R/. Quero

Bispo: Queres empenhar-te com o máximo cuidado e

reverência na administração da Eucaristia?

R/. Quero 

A seguir, todos se levantam. Os eleitos se ajoelham, e o

Celebrante convida os fiéis à Oração: 

Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos confiantes a

Deus Pai que se digne conceder a bênção a estes

nossos irmãos escolhidos para ministrar a Eucaristia. 

Todos oram alguns instantes em silêncio. A seguir, o

Celebrante prossegue: 

Ó Deus de bondade, vós que fundastes e governais a

vossa família, dignai-vos abençoar + estes nossos

irmãos, a fim de que, distribuindo fielmente o Pão da

Vida aos seus irmãos e irmãs, confortados pela força

deste Sacramento, possam participar um dia para

sempre do banquete celeste. Por Cristo, Nosso Senhor. 

R/. Amém 
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05 - RITO DE VESTIÇÃO

Após a oração, inicia uma música para vestição, e

os ministros se revestem.

06 - RITO DE BÊNÇÃO SOBRE OS OBJETOS

DO EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO

Segue a oração sobre os objetos do exercício dos

ministros. Todos com os objetos levantados, o

Celebrante prossegue:     

Irmãos caríssimos: os objetos que aqui foram

trazidos vão receber uma bênção especial, para

significar que se destinam exclusivamente ao culto

divino. Invoquemos o Senhor, para que nos

confirme, também, a nós, com a sua bênção: Ele,

que é o Santo, nos torne, também, a nós santos e

dignos de celebrar com piedade sincera os divinos

mistérios. 

Oremos. 

Todos oram em silêncio durante algum tempo. Em

seguida o celebrante, de braços abertos, diz: 
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Bendito sejais, Pai santo, que por vosso Filho,

mediador da Nova Aliança, aceitais benignamente

os nossos louvores e nos concedeis

generosamente os vossos dons. Fazei que estes

objetos, destinados ao culto divino, sejam

verdadeiro sinal da nossa piedade e ajudem a

aumentar a nossa devoção. Por Nosso Senhor. 

R. Amém. 

Terminada a nomeação, os novos Ministros

Extraordinários da Comunhão voltam para os seus

lugares, e a Missa prossegue na forma do costume.

Diz-se o Símbolo, se tiver de dizer-se, bem como a

Oração Universal. Nesta, inserem-se súplicas

especiais pelos ministros extraordinários

acabados de nomear. 

Na procissão dos dons, os ministros

extraordinários, agora nomeados, ou alguns deles,

se forem muitos, levam os vasos com o pão e, na

Comunhão, podem receber a Eucaristia sob as

duas espécies. 
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07 - CONCLUSÃO

        A celebração dos ministérios da Igreja

renova o compromisso dos discípulos do Senhor

de estar sempre à disposição na construção do

Reino. Por isso, unidos ao Cristo cabeça e aos

pastores que se tornam luzeiros a nos indicar o

Senhor, todos aqueles que assumem uma função

de servir revela a beleza da esposa de Cristo na

sua peregrinação no mundo.

        Exatamente crendo e vivendo este símbolo

da fé, o Núcleo de Coordenação dos Ministros da

Eucaristia da Região São José se esforça para

promover o crescimento e o engajamento de

todos os ministros da sagrada comunhão,

especialmente em torno da espiritualidade

eucarística que encontramos no Santuário

Arquidiocesano de Adoração, lugar sagrado

escolhido pelos pastores desta Igreja de

Fortaleza para ser luz eucarística para o mundo.
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www.igrejasaobenedito.com.br - @igrejasaobeneditoce 
(85) 3221-6264 -      (85) 98175-1240 

Santuário Arquidiocesano de Adoração 
      Paróquia São Benedito e N. S. do Patrocínio              

Núcleo de Coordenação do MESC 
A Região Metropolitana São José tem um serviço de
Coordenação para melhor integração do MESC.
Site: www.cetep.org/mesc
Contato: (85) 3221-6264 e (85) 98175-1240
de 14h as 18h de segunda a sexta-feira
Santuário Arquidiocesano de Adoração

Guarda de Honra
A Arquidiocese de Fortaleza fundou há 84 anos a 
obra de Adoração com os Religiosos Sacramentinos.
Faça parte deste sonho Eucarístico, seja Guarda de
Honra do Santuário de Adoração.
Contato: (85) 3221-6264 e (85) 98175- 1240
de 14h as 18h de segunda a sexta-feira
Santuário Arquidiocesano de Adoração.

CETEP
Centro de Teologia Eucarística Pastoral.
Venha estudar conosco e aprofundar o seu
conhecimento Bíblico Catequético sobre a Eucaristia.
Site: www.cetep.org
Contato: (85) 3221-6264 e (85) 98175- 1240
de 14h as 18h de segunda a sexta-feira
Santuário Arquidiocesano de Adoração

https://www.cetep.org/inicio

